
Verslag Vergadering 67 LOC/NOC (Landelijke en NOVA Onderwijs Commissie) 
 
PLAATS: Utrecht, BBL 702 (koffiekamer SIU) 
TIJD: Do 19/02/2009 14:00-16:00 
 
AANWEZIG: Lex Kaper (vz), Nathalie Degenaar (verslag), Frank Verbunt, Ernst Kuiper, 
Lars Einarsen, Reynier Pelletier, Peter Barthel, Sarka Jiraskova, Michiel Brentjens, Patrick 
Bos, Frank Israel, Anne-Marie Weijmans 
 
AFWEZIG (m.k.): Haili Hu, Jörg Hörandel 
 
1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 
- De voorzitter opent de vergadering en heet de nieuwe LOCNOC leden Sarka Jiraskova 
(Nijmegen) en Ernst Kuiper (Leiden) welkom. De voorzitter bedankt Haili Hu en Anne-Marie 
Weijmans voor hun inzet. Nathalie Degenaar neemt de functie van secretaris over van Haili 
Hu en zal de LOCNOC ledenlijst bijwerken (ACTIE: Nathalie Degenaar). 
 
- Naar aanleiding van de agenda meldt Reynier Pelletier dat een evaluatie rapport over de 
laatste NOVA herfstschool nog is rondgestuurd, dit zal ter sprake komen bij agendapunt 3. 
 
2. VERSLAG VERGADERING 66, 18 SEPTEMBER 2008 
Het verslag van de voorgaande vergadering wordt goedgekeurd zonder wijzigingen. 
 
N.A.V. AKTIELIJST: 
- 4. Haili Hu en Anne-Marie Weijmans hebben voor opvolgers voor de LOCNOC gezorgd 
(zie punt 1 van dit verslag). Michiel Brentjens is erg geïnteresseerd in onderwijs en wil 
graag actief betrokken zijn bij de LOCNOC. 
 
- 5. Wilfried Boland heeft toegezegd dat de LOCNOC van de NOVA site gebruik kan 
maken om een eigen webpagina op te zetten. De LOCNOC website komt vandaag verder 
ter sprake tijdens agendapunt 5. 
 
-7. Ralph Wijers heeft uiteindelijk een website opgezet met informatie over het IAC. Frank 
Verbunt heeft de verschillende mogelijkheden voor het IAC van 2010 onderzocht. Dit komt 
vandaag verder ter sprake tijdens agendapunt 4. 
 
- 8. Lex Kaper heeft de samenstelling van de Kamer Sterrenkunde VSNU in kaart 
gebracht. Dit komt vandaag verder ter sprake tijdens agendapunt 6. 
 
3. NOVA HERFSTSCHOOL 
De huidige opzet van de NOVA Herfstschool (twee parallelle sessies: astrofysica voor 
studenten uit Leiden en Groningen en een extragalactische richting voor promovendi uit 
Amsterdam, Utrecht en Nijmegen) is wellicht achterhaald gezien de verbreding van de 
Nederlandse sterrenkunde opleidingen en het grote aantal buitenlandse promovendi. 
Tegenwoordig zijn er twee docenten die ieder een andere stroming vertegenwoordigen 
(studenten worden geacht het onderwerp te kiezen waar zij de minste kennis van hebben). 



De docenten geven 2-3 uur per dag les gedurende de eerste drie dagen van de 
herfstschool en de resterende tijd wordt ingericht met studentenpresentaties. Er is een 
volledige dag (donderdag) ingeruimd voor excursies en op de vrijdag vindt een “licht” 
programma plaats in de vorm van een outreach workshop. Naar aanleiding van het 
evaluatierapport van de afgelopen NOVA herfstschool (rondgestuurd door Reynier 
Pelletier) komen de volgende zaken ter sprake: 
 
- Sommige studenten blijken diepgang te missen in de colleges. Frank Verbunt stelt voor 
dat gezien de sterk uiteenlopende achtergronden van de promovendi dit probleem zou 
kunnen worden opgelost door specialistische onderwerpen te kiezen die op geen van de 
universiteiten worden gedoceerd. Het merendeel van de commissie is het hier mee eens. 
Tweedeling van de groep blijft uit praktische overwegingen (de organisatie bij ASTRON) 
wel gewenst. 
 
- Frank Israel stelt voor om de docenten meer houvast te geven voor de colleges (d.w.z. 
wat kun je als docent verwachten, wat is het niveau van de studenten, wat kun je als 
docent wel en niet doen). Verder zouden de studenten mogelijk ook beter voorbereid 
moeten worden op de herfstschool door ze ruim van te voren informatie te geven over de 
inhoud en het niveau van de stof en suggesties voor inlezen te geven. Nog een idee is om 
werkgroepen in te stellen om zo de stof uitdagender te maken, maar deze keuze zal aan 
de docenten moeten worden overgelaten. 
 
- De presentaties vormen een belangrijk onderdeel van de herfstschool en worden ook 
gewaardeerd door de deelnemers.  
 
- De outreach workshop is afgelopen jaar niet zo goed ontvangen, waarschijnlijk door een 
slechte voorbereiding van de docenten. Zo hadden de studenten bijvoorbeeld voor dit 
onderdeel van te voren een stuk tekst moeten schrijven, maar zij hebben hier geen enkele 
feedback op gekregen. Dit onderdeel zou interactiever moeten zijn en voegt alleen iets toe 
als het goed wordt uitgevoerd. Een ander idee voor een licht programma zou geschiedenis 
van de sterrenkunde in Nederland kunnen zijn. 
 
- De rondleidingen zouden meer gestructureerd kunnen worden zodat ze ook echt 
meerwaarde hebben en niet alleen maar leuk zijn. Een idee zou bijvoorbeeld zijn om 
voorafgaand aan een veldbezoek aan LOFAR een presentatie te geven, of wellicht ter 
plekke “live” metingen uit te voeren. Michiel Brentjens heeft hier verschillende ideeën over 
en wil die uitwerken (ACTIE: Michiel Brentjens). De rondleidingen naar LOFAR en 
Westerbork worden mogelijk afgeschafd. 
 
- Peter Barthel en Reynier Pelletier gaan met al deze ideeën aan de gang. (ACTIE: Peter 
Barthel en Reynier Pelletier).  
 
 
4. INTER ACADEMIAAL COLLEGE (IAC) 
- In de huidige situatie bepaald de LOCNOC alleen het onderwerp voor het IAC en worden 
de docenten verder niet begeleid bij de uitvoering. Meer toezicht is gewenst, bijvoorbeeld 



om de docenten aan deadlines te houden, een studentenlijst op te stellen en te zorgen dat 
er een website voor het vak is. Het heeft de voorkeur hier één persoon voor aan te wijzen 
die verantwoordelijk is voor de gang van zaken rondom het IAC. Frank Verbunt is bereid dit 
op zich te nemen. 
 
- Met betrekking tot het IAC van 2010 heeft Frank Verbunt enkele potentiële IAC-
coördinatoren benaderd. Eline Tolstoy en Amino Helmi (“Structure in nearby galaxies”) 
hebben positief gereageerd, maar denken niet het college al in 2010 te kunnen realiseren. 
Voor 2011 zou dit wel kunnen. Frank Verbunt zal contact opnemen met Eline Tolstoy en 
Amino Helmi voor een bevestiging (ACTIE: Frank Verbunt). 
 
- Een optie voor 2010 is “Databases and datamining (virtual observatories)”, waar Jarno 
Brinkman (Leiden) en Edwin Valentijn (Groningen) voor gevraagd zouden kunnen worden. 
Peter Barthel heeft met hen contact opgenomen en zij zijn hiertoe bereid. Lex Kaper zal 
een e-mail rondsturen m.b.t. het beslissingstraject (ACTIE: Lex Kaper). 
 
- Als back-up voor het IAC van 2010 of 2011 zouden Frank Verbunt en Onno Pols samen 
het onderwerp “Dubbelsterevolutie” kunnen verzorgen.  
 
- Patrick Bos merkt op dat een nadeel van bovenstaande programmering voor het IAC 
2010 en 2011 is dat deze vakken normaal gesproken allebei in Groningen worden 
gegeven. De Groningse studenten zouden dan nu naar Utrecht moeten reizen om deze 
belangrijke vakken te kunnen volgen.  
 
- Het is nog de vraag of we moeten vasthouden aan de huidige opzet waarbij gedurende 6 
maanden eens in de twee weken college wordt gegeven (dit heeft als voordeel dat de 
studenten niet iedere week hoeven te reizen) of dat het vak toch aansluitend (d.w.z. iedere 
week) in één kwartaal wordt gegeven. De laatste optie heeft over het algemeen de 
voorkeur van de docenten en is makkelijker in verband met de zaalreserveringen. 
 
- Frank Verbunt geeft aan het college “History of astronomy” te willen aanbieden als 
Bachelor IAC. Dit zou tegelijkertijd met het Master IAC kunnen worden geven op de 
tussenliggende woensdagen (indien wordt vastgehouden aan de huidige indeling). Voor de 
Masterprogramma’s houden alle universiteiten de woensdag vrij en dit werkt goed. Het is 
echter onduidelijk of dit ook mogelijk zal zijn voor het drukke Bachelorprogramma. Wellicht 
is deze mogelijkheid er tijdens het bachelorproject, omdat de meeste studenten in die tijd 
geen colleges volgen. Er zal worden geïnformeerd of hier inderdaad ruimte voor is (ACTIE: 
ODs). 
 
- Frank Verbunt stuurt een opzet voor het “History of astronomy” college rond (ACTIE: 
Frank Verbunt). 
 
 
5. WEBPAGINA LOCNOC 
- Het plan is om een webpagina voor de LOCNOC op te zetten. Deze moet makkelijk en 
overzichtelijk zijn (vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd, d.w.z. zoveel mogelijk 



links naar bestaande sites in plaats van de informatie zelf te verschaffen). De belangrijkste 
punten die op de LOCNOC webpagina te vinden moeten zijn: 

- NOVA herfstschool: datum, onderwerpen, docenten 
- IAC: data, docent, onderwerp 
- Samenstelling LOCNOC 
- Landelijke onderwijstabellen  

Het doel is om de webpagina voor de zomer gereed te hebben. 
 
- Patrick Bos biedt aan om contactpersoon/coördinator te zijn voor de LOCNOC website. 
Lex Kaper zal hem de informatie aandragen die op de website moet komen (ACTIE: Lex 
Kaper en Peter Bos).  
 
- De andere leden van de LOCNOC worden verzocht feedback te geven op de opzet die 
Lex Kaper per e-mail heeft rondgestuurd (ACTIE; LOCNOC leden).  
 
- De onderwijsdirecteuren zullen er zorg voor dragen dat er op de websites van de 
universiteiten/instituten een link komt naar de LOCNOC pagina (ACTIE: ODs). 
 
6. KAMER STERRENKUNDE VSNU 
- Er is meer duidelijkheid over de structuur van de Kamer: de voorzitter van de Kamer is de 
voorzitter van het Nederlans Committee Astronomie (NCA; Michiel van der Klis) en de vice-
voorzitter van de Kamer is de voorzitter van de LOCNOC (Lex Kaper). De secretaris van 
de Kamer is de secretaris van het NCA (Jan Lub). Docentleden en masterstudentleden van 
de LOCNOC zijn automatisch lid van de Kamer.  
 
- De praktische betekenis van deze organisatie is nog onduidelijk. Voor het oog van de 
buitenwereld is het belangrijk de Kamer wel iets te laten voorstellen, dit zou bijvoorbeeld 
kunnen via een webpagina. Lex Kaper zal contact opnemen met Sijbolt Noorda (ACTIE: 
Lex Kaper). 
 
7. DATUM VOLGENDE VERGADERING 
Donderdag 17 september 2009 in Utrecht, 14:00-16:00 
 
 
Nathalie Degenaar 
18 maart 2009 
 
 
BIJLAGEN: Interacademiale colleges sterrenkunde sinds 1990 
  Bijgewerkte ledenlijst 



 
Interacademiale colleges sterrenkunde sinds 1990 
------------------------------------------------------------------- 
 
1990: Röntgen- en gamma-astronomie 
1991: Toepassingen van relativiteit in de sterrenkunde 
1992: Computational astrophysics 
1993: Interstellaire materie 
1994: Melkwegstelsels 
1995: Waarneem- en reductietechnieken in de sterrenkunde 
1996: Accretieschijven 
1997: Het vroege heelal 
1998: Evolutie van planeten en planetenstelsels 
1999: Gravitational lensing 
2000: Stappen naar de sterren  
2001: Relativistische astrofysica 
2002: Stervorming 
2003: Het vroege heelal 
2004: Geschiedenis van de sterrenkunde 
2005: Computational astrophysics 
2006: Interferometry 
2007: Astrobiology/exoplanets 
2008: Astroparticle physics 
2009: The physics of GRB afterglows and the nature of their host galaxies 
2010: Virtual observatories? 
2011: Structure in nearby galaxies? 



LOCNOC leden:     Relevante contactpersonen: 
 
Prof. dr. Peter Barthel (O.D.)   Reynier Pelletier (coördinator herfstschool) 
Kapteyn Instituut RuG    Kapteyn Instituut RuG   
pdb@astro.rug.nl     pelletier@astro.rug.nl 
 
Patrick Bos (LOCNOC website, student) 
Kapteyn Instituut RuG 
pbos@astro.rug.nl 
 
Dr. Jörg Hörandel     Prof. dr. Paul Groot (O.D.) 
Afdeling Sterrenkunde RU    Afdeling Sterrenkunde RU 
j.horandel@astro.ru.nl    pgroot@astro.ru.nl 
 
Sarka Jiraskova (promovendus) 
Afdeling Sterrenkunde RU 
sarka@astro.ru.nl 
 
Prof. dr. Frank Israel (O.D.) 
Sterrenwacht Leiden 
israel@strw.leidenuniv.nl 
 
Ernst Kuiper (promovendus) 
Sterrenwacht Leiden 
kuiper@strw.leidenuniv.nl 
 
Prof. dr. Lex Kaper (voorzitter, O.D.) 
Instituut Anton Pannekoek UvA & VU 
l.kaper@uva.nl 
 
Nathalie Degenaar (secretaris, promovendus) 
Instituut Anton Pannekoek UvA 
degenaar@uva.nl 
 
Prof. dr. Frank Verbunt (coördinator IAC, O.D.) 
Sterrenkundig Instituut UU 
f.w.m.verbunt@uu.nl 
 
Lars Einarsen (student) 
Sterrenkundig Instituut UU 
lars@einarsen.nl 
 
Dr. Michiel Brentjens 
ASTRON 
brentjens@astron.nl 


